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Jäätmemahutid  

 

Lugupeetud volikogu esimees 

Lugupeetud linnapea 

 

Kohtla-Järve linnaelanik teatas õiguskantslerile, et Järve linnaosa Olevi tänava piirkonnas ei ole 

võimalik olmejäätmeid liigiti koguda ja need tuleb viia segajäätmete mahutitesse. 

Asjaolude kontrollimisel selgus, et olmejäätmete liigiti kogumine Olevi tänaval ei ole täiel 

määral kooskõlas Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskirjaga (edaspidi: jäätmehoolduseeskiri).  

Jäätmehoolduseeskirja § 15 lõike 1 järgi kogutakse ja veetakse linna haldusterritooriumil 

korraldatud jäätmeveo nõuete kohaselt järgmisi jäätmeliike: 

1) paber ja kartong (välja arvatud trükikodade paber, tootmisjäätmed ja salastatud dokumendid); 

2) biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed; 

3) (prügi) segaolmejäätmed; 

4) suurjäätmed. 

Jäätmehoolduseeskirja § 8 lõige 1 näeb ette, et „elamumaa sihtotstarbega kinnistutel 

(ridaelamutes, korterelamutes jne) tuleb taaskasutatavaid jäätmeid koguda liikide kaupa eraldi 

mahutitesse: 

1) paberit ja pappi, kui kinnistul on vähemalt kümme korterit; 

2) kompostitatavaid biolagunevaid jäätmeid, kui kinnistul on vähemalt kümme korterit; 

3) lepingu alusel ühismahuti kasutamise korral rakenduvad antud paragrahvi punktides 1 

ja 2 nimetatud kohustused, kui antud jäätmeliigi ühismahutit kasutavate korterite arv 

kokku on suurem kui antud paragrahvi punktides 1 ja 2 sätestatud korterite arv ning 

ühismahuti kasutamise lepingus ei ole sätestatud teisiti“. 

 

Õiguskantsleri nõunik käis 21.02.2018 Järve linnaosa Olevi tänaval (aadressidel Olevi 13, 15, 

16a, 17, 19−21, 23, 25−38) asuvaid jäätmemahuteid vaatamas. Ilmnes, et mitmes kohas pole 

järgitud jäätmehoolduseeskirja nõudeid: 

- puuduvad paberi ja kartongi kogumiseks ette nähtud jäätmemahutid (korteriühistud Olevi 15, 

16a, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 36); 
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- puuduvad kompostitavate biolagunevate jäätmete kogumiseks ette nähtud jäätmemahutid 

(Olevi 13, 15, 16a, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29
[1]

, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38). 

Olevi 20 on olemas papi ja paberpakendi mahuti ning veel kolm mahutit, millel pole 

biolagunevate jäätmete märgistust. Olevi 34 on papi ja paberpakendi mahuti, olmeprügi mahuti 

ja veel üks jäätmemahuti, kuid sellel puudub biolagunevate jäätmete märgistus.  

Seaduste ja volikogu määruste ning otsuste ja valla- või linnavalitsuse määruste ning korralduste 

täitmist kontrollivad seaduses ja valla või linna põhimääruses sätestatud korras volikogu ja 

valitsus (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 24). Jäätmehoolduseeskirja täitmise üle 

teeb järelevalvet linnavalitsus (jäätmehoolduseeskirja § 2 lõige 1).  

Palun linnavalitsusel tagada jäätmete kogumise ja äraveo vastavus jäätmehoolduseeskirjale 

(õiguskantsleri seaduse § 35
1
 lõige 1). Palun teatage hiljemalt 7. maiks 2018, milliseid abinõusid 

olete selle ettepaneku täitmiseks rakendanud.  

Juhin veel tähelepanu sellele, et jäätmehoolduseeskirja § 19 „Olmejäätmete kogumine ja 

vedamine“ lõikes 1 on nimetatud jäätmevaldajaid, kuigi tegu peaks olema jäätmevedajatega. 

Selgusetuks jääb, miks erinevad jäätmehoolduseeskirja § 8 lõigetes 1 ja 3 toodud arvandmed 

§ 19 lõikes 1 märgitud arvudest. Paragrahv 8 lõike 1 punktis 3 viidatakse sama paragrahvi 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustustele, kuigi õige oleks viidata sama lõike punktidele 1 ja 2, sest 

lõike 2 sisu on kohustusest vabastamine. Soovitan linnavolikogul need jäätmehoolduseeskirja 

sätted üle vaadata ja teha vajalikud muudatused.  

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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[1]

 On kolm mahutit märgistusega: 1) papp- ja paberpakend; 2) olmeprügi; 3) plast-, klaas-, metallpakend ja 

joogikartong. 
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